SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
60/2014. (IX.08.) HVB HATÁROZATA

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
tv. (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a, valamint 307/I. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
ÖSSZEFOGÁS SZEKSZÁRDÉRT EGYESÜLET jelölő Szervezet kompenzációs listájának nyilvántartásba
vétele tárgyában meghozza a következő h a t á r o z a t o t :
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a
2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az
ÖSSZEFOGÁS SZEKSZÁRDÉRT EGYESÜLET jelölő szervezet
Szekszárd Megyei Jogú Városban állított kompenzációs listáját az alábbi 10 jelölttel,
az alábbi sorrendben nyilvántartásba veszi:

1. Maller Béla
2. Bódi Gábor
3. Fejkó Mihályné
4. Fellegi Péter
5. Gurzó Zoltán György
6. Kerekes László Géza
7. Mallerné Virányi Piroska
8. Nyéki Jánosné
9. Oravecz Jánosné
10. Sipőcz István
A választási bizottság határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben -fellebbezést nyújthat be. Fellebbezést
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata
ellen lehet benyújtani.
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni oly módon,
hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon 16.00 óráig
megérkezzen a választási bizottsághoz. A határidő jogvesztő. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját, benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és
– ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a
külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új
tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezést a választási iroda az ügy összes iratával a beérkezése napján felterjeszti a fellebbezés
elbírálására jogosult választási bizottsághoz.
A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási
bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.

INDOKOLÁS

Az ÖSSZEFOGÁS SZEKSZÁRDÉRT EGYESÜLET jelölő szervezet 2014. szeptember 8-án Szekszárd Megyei
Jogú Városban 10 jelölt bejelentését követően – a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 19. melléklete szerinti
L7 jelű nyomtatványon - bejelentette a kompenzációs listáját, csatolva a listán szereplő jelöltek
szabályosan kitöltött – a 4/2014. (VII.24.) IM rendelet 22. melléklete szerinti SZ4 jelölésű - személyi
lapját.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (a
továbbiakban: Övjt.) 5. § (2) bek. b) pontja értelmében Szekszárd Megyei Jogú Városban 14
mandátumból 4 mandátum kompenzációs listáról szerezhető meg.

Az Övjt. értelmében:

10. § (1) A 10 000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet
állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.
A Ve. értelmében:
307/J. § (1) A kompenzációs lista állításánál a jelölő szervezet – a lista nyilvántartásba
vételéig bejelentett – egyéni választókerületi jelöltjeinek számát kell figyelembe venni, kivéve
azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét a helyi választási bizottság elutasította.
(2) A helyi választási bizottság törli a nyilvántartásból a kompenzációs listát, ha a jelölő
szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem
bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt
minimumot.

Az Összefogás Szekszárdért Egyesület mind a 10 egyéni választókerületben jelentett be egyéni
választókerületi jelöltet.

A Ve. szerint:
132. § Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet,
jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

307/I. § (1) A kompenzációs listát, a fővárosi kompenzációs listát és a megyei listát legkésőbb
a szavazást megelőző harmincharmadik napon kell bejelenteni.
(2) A kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a fővárosi
kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
(3) A listán állított jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a 120. § (3) bekezdése szerinti
adatokat és nyilatkozatokat. A 307/G. § (3) bekezdésének és a 307/H. § rendelkezéseit a listán
állított jelöltekre is alkalmazni kell.

A HVB a hivatkozottak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a Ve. 44. § (1) bekezdésén, 132. §-án, 307/I. §-án, valamint az Övjt. 5. § (1)
bekezdésén, 5. § (2) bekezdés b) pontján, 10. § (1) bekezdésén alapszik. A jogorvoslat
lehetőségéről a Ve. 221. §-a, benyújtásának részletes feltételeiről a Ve. 223-226.§ -ai,
valamint 307/P. §(1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

